
1 
 

10. Tájékoztató a 2021. évi Ifi Csapat Bajnokság lebonyolításának 

tapasztalatairól. 

 

Ifjúsági Országos Csapatbajnokság: 

• COVID helyzet miatt a bajnokság a 2020/2021. évi versenynaptártól eltérő 

időpontban, később került lebonyolításra. Felnőtt női- és férfi OCSB időrendjét 

követően került véglegesítésre. 

• Egy hétvége alatt – 2021. május 29-30 

• Nevezési határidőig 3 lány és 3 fiú csapat adta le nevezését. 

• A korábbi évektől eltérően nem koedukált alapszakaszt bonyolítottunk le – nemenként 

szimpla RR-t rendeztünk. Az alapszakaszt követően a rájátszás folyamán először a 2-

3 mérkőzött meg egymással, majd a döntőre került sor. 

• A verseny teljes időintervalluma alatt továbbra is figyeltünk a járványügyi szabályok 

betartására – Itt külön köszönöm a Kamaraerdei Curling Club ügyvezetőjének és 

jégmestereinek a közreműködését. 

• A versenyt megelőzően/folyamán 1db kérés érkezett a Szervező Bizottság felé. Az 

aktív közreműködést szeretném megköszönni a Szervező Bizottság valamennyi 

tagjának. 

• A verseny előtti teendők közül valamennyi a korábbi gyakorlathoz hasonlóan 

zökkenőmentesen zajlott. 

• A Bajnokság során a sportorvosi engedélyekkel és az éves játékengedélyekkel nem 

volt probléma. A játékosok nagy része a versenyt megelőzően elküldték, befizették a 

Főtitkárnak, volt olyan, aki személyesen a pályán fizette be és adta le az első 

pályáralépés előtt. 

• A határidő lezártát követően az időrend, a technikai összefoglaló, a bírói beosztás és 

az online eredményközvetítő rendszer is publikálásra került. Az eredmények vezetése 

a softpeelR rendszerben zavartalan volt. A seprűfejekre vonatkozó szabályokról külön 

értesítést kaptak a csapatvezetők a bajnokságot megelőzően. 

• Az első mérkőzés előtt rövid eligazításra került sor, melyben a főbb szabályok, illetve 

a többi OB-tól eltérő szabályokról esett szó – Sportigazgató részéről  

• Köszönöm a versenybírók és a jégmesterek munkáját az egész hétvége folyamán. A 

bíráskodást nem érte kritika a hétvége folyamán, a jég minősége a OB alatt végig 

megfelelő volt. 

• A bajnokság végén a helyszínen került sor az ifjúsági díjak, valamint a banketten át 

nem adott díjak átadására. Népes tábor köszöntötte a díjazottakat. 

 

Kiss Bálint 

2021. június 2. 


